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BERETNING FOR ÅRET 2017
INDLEDNING
2017 har på mange områder været et godt år for Bøgeskovhallen.
Lokaler er istandsat eller under istandsættelse, økonomien er fin og der tegner sig et
billede af fortsat økonomisk råderum til optimering af hallen.
Jim arbejder fortsat ihærdigt for at fastholde og skabe et miljø for unge i hallen.
Hvis vi lige drager en kort periode af januar 2018 ind – er vi nu færdige med:
- Lokale indrettet til E-sport med 10 pladser og 5 PC. Åbent hus ult.
Januar med stor deltagelse
- Mødelokale indrettet med originalt Søren Søgaard billard-bord
- Kælder: gl. skydebaner indrettet til hyggelig dart-rum og musikrum
- Scenen færdig til div. Aktiviteter (bordtennis, spinning, klatrevæg
m.m.)
Vi håber disse lokaler vil blive anvendt rigtig meget af unge som ældre og dem
derimellem..
Hallen har på forsøgsbasis meldt sig ind i foreningen Connect-Sport – hvor over 100
haller deltager med erfaringsudveksling, koncepter til arrangementer, E-sport, halfester
m.v. – så vi har ideer at trække på.
En stor tak til Jim for din ihærdige indsats for de unge mennesker..
Jeg indledte med at sige at 2017 har været et godt år.
På mange måder har det også været et mindre godt år, idet vores primære lejer TGI
ikke anvender det antal timer der er til rådighed og samtidig aflyser lejede timer fordi
hold ikke kan opretholdes. Og det er jo en trist udvikling for vores lokalsamfund.

ØKONOMIEN
Vi har haft et meget fint år med overskud på tkr. 98.
Resultatet skyldes bl.a. budgetsvarende indtægter og pæne besparelse i
udgiftsbudgettet – trods det, at vi har investeret tkr. 438 i vedligehold, ændringer og
nyindkøb til hallen (markant over det budgetterede). Her har kommunen bidraget med
ekstra tkr. 80 til sikring af klimaskærm – bl.a. med en del fuge-arbejde og renovering af
sokkel. Af større investeringer kan nævnes:
Tkr. 40 til renovering af gulve i de 4 gamle omklædningsrum
Tkr. 60 til el og alarminstallationer
Tkr. 50 til indkøb af gamer-maskiner – E-sport
Tkr. 70 til diverse reparationer af teknik
Tkr. 25 til maler
Og så lader det til, at de beregnede besparelse ved div. Efterisoleringer i f. m. nyt tag
begynder at slå igennem. Besparelse i f. t. budget ca. tkr. 70
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Bestyrelsen har godkendt et budget for 2018, som viser et overskud tkr. 57. Dette
betyder ikke, at det nødvendigvis bliver resultatet, idet vi hellere vil investere i
optimering af faciliteter i stedet for at generere overskud. Budget anvendes som
styreredskab
I bestyrelsens drøftelser indgår bl.a. nyt gulv i tilskurer-området i hallen og fortsat på
udkig efter lettere møbler til festsalen.
I skal således ikke forvente overskud på regnskabet – det skal gerne være i balance,
men så I kontinuerligt kan se optimeringer i hallen.

OG HVAD ER DER ELLERS SKET I 2017 !!
Det er blevet sat flueben ved mange af de projekter der var sat i søen i 2016 – som jeg
nævnte i min indledning.
- Lokale indrettet til E-sport med 10 pladser og 5 PC. Åbent hus ult.
Januar med stor deltagelse
- Mødelokale indrettet med originalt billard-bord
- Kælder: gl. skydebaner indrettet til hyggelig dart-rum og musikrum
- Scenen færdig til div. Aktiviteter (bordtennis, spinning, klatrevæg
m.m.)
- 4 gamle omklædningsrum er udover nye gulve blevet
totalrenoveret – og fremstå igen meget flotte
- IT i hele hallen og til E-sport er opgraderet og fungerer perfekt
- Alarminstallation opgraderet og dækker nu også E-sport lokalet
I er meget velkomne til at gå en tur rundt i hallen og se alle de nye tiltag – efter
generalforsamlingen

STØTTEFORENINGEN
Støtteforeningen har igen i 2017 holdt sin medlems- og sponsorskare på næsten
samme niveau som tidligere, dog stadig med et lille fald.
Vi vil i bestyrelsen fortsat arbejde for en udvikling af dette område – måske i form af
aktiviteter, som endnu ikke er defineret.
Vi er stadig meget glade for den opbakning vi oplever både fra sponsorerne og fra
medlemskredsen.
Vi vil igen rette en stor tak til alle medlemmer og alle sponsorer for den store opbakning
vi igen har fået.
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Bestyrelsen
Vi har i 2017 haft et godt og konstruktivt arbejde i bestyrelsen med 6 – 7 møder – og
stabilitet i arbejdet.
Og ultimo 2017 skulle der efter byrådsvalget udpeges 2 offentlige repræsentanter. Det
blev genvalg til Ebba Jakobsen, hvilket vi er meget glade for. Samtidig blev det til comeback i bestyrelsen til Poul Skovmark, hvilket vi også er særdeles tilfredse med – så vi
igen kan trække på Pouls erfaring fra tidligere 28 års bestyrelsesarbejde.

AFSLUTNING
Jeg vil gentage min opfordring fra sidste år. Har I ideer eller aktiviteter, som kan udnytte
hallens lokaler – både hallen, festsalen og mødelokalerne yderligere, er alle forslag
velkommen.
Samtidig vil jeg gerne opfordre alle beboere i vores område – unge som gamle – om at
støtte op om vores idrætsforening TGI. Der mangler kræfter på lederside for at
foreningen igen kan komme op i gear – stil op på deres generalforsamling og tilbyd
Jeres hjælp eller tag fat i TGI nu og sig I er klar.
Støt op og giv lidt tid til fællesskabet – jer selv og Jeres børn. I behøver ikke at køre
langt efter udfoldelsesmuligheder. Vi har alle muligheder lokalt.
Mit store håb og ønske er, at hallen igen kommer til at summe af liv med glade børn og
voksne – til gavn for hele lokal-området. Hallen er klar til at være centrum i områdets
sociale liv.
Til slut vil jeg takke alle vore lejere og alle vore brugerne for et godt og konstruktivt
samarbejde i 2017.
Samme tak sender vi til alle vore øvrige samarbejdspartnere – Folkeoplysningsrådet –
Udvalget for Kultur Idræt og Turisme – Forvaltningen – SIF – De øvrige haller i
kommunen – til alle vore håndværkere, til vores arkitekt, Thomas Thomsen og til vores
revisor, Mogens Petersen.
En speciel stor tak skal lyde til Jim og Jeannett for Jeres måde at drive hallen på. Man
føler sig virkeligt hjemme og velkommen i hallen.
Også tak til mine bestyrelseskolleger for et godt og konstruktivt samarbejdet i 2017, og
håber vores visioner for 2018 må udmønte sig til gavn for alle hallens brugere.
Tak
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